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شهروند| والیبال که درچند  سال اخیر به عنوان یکی 
از رشته های موفق در ورزش ایران معرفی شده و به دلیل 
عملکرد خوب تیم ملی درمیان مردم نیز جای خوبی باز 
کرده است، این روزها حال و روز خوبی ندارد. از انصراف 
و کنار گذاشته شدن تیم های باشگاهی که درهفته های 
اخیر بارها رخ داده، بگیر تا وضع بالتکلیف تیم ملی که به 
نظر می رسد، فدراسیون برای انتخاب سرمربی جدید به 
بن بست خورده است. این اتفاقات نوید روزهای خوبی را 
برای والیبال ایران نمی دهد و شاید تمام سرمایه های به 

دست آمده، خیلی زود از بین برود.
پارسه رفت و برگشت

بعد از اینکه صالحین ورامین به خاطر حاضرنشــدن 
بازیکنانش ازسوی فدراسیون از لیگ برتر کنار گذاشته 
شــد و بعد از رایزنی با فدراسیون به لیگ بازگشت، حاال 
تیم پارسه تهران در رابطه با رفت و برگشت به لیگ برتر 
در روزهای اخیر رکورددار شده است. این تیم که نتایج 
خوبی هم در لیگ امسال گرفته بود، به دلیل مشکالت 
مالی چند روز قبل توســط فدراسیون منحل اعالم شد 
اما باز هم رایزنی های پشــت پرده باعث تغییر تصمیم 
فدراسیون شــد. یک روز بعد از اعالم بازگشت پارسه به 

لیگ برتر، این بار بازیکنان این تیم تهرانی حاضر به بازی 
برای تیمشان نشدند اما اطالعیه فدراسیون مبنی بر اینکه 
بازیکنان پارسه نمی توانند به تیم های دیگری بروند، باعث 
شد آنها مقابل کاله حاضر شده و 3 بر صفر بازنده شوند. 

تیم های دردسرساز
با نظر فدراسیون والیبال لیگ امسال با حضور 12 تیم 
آغاز شد اما درمیانه راه تعدادی از این تیم ها با مشکالت 
عدیده ای روبه رو شدند. عالوه بر پارسه که در باال ماجرای 
منحل شــدنش را توضیح دادیم، صالحین ورامین نیز 
چنین وضعیتی داشت. همچنین باشگاه  هاوش گنبد نیز 
تهدید کرده به دلیل رأی کمیته انضباطی مبنی بر باخت 
فنی این تیم مقابل شهرداری تبریز از لیگ کنار می کشد. 
مشخص نیست فدراسیون که از وضع مالی باشگاه های 
لیگ برتری باخبر بود، چه اصراری داشت که لیگ برتر 
با 12 تیم برگزار شــود،  در حالی  که با کاهش چند تیم 
می توانست لیگ برتر را با باالترین کیفیت و بدون دغدغه 

پیش ببرد. 
جو ناسالم سالن ها

یکی دیگر از نمره های منفی در کارنامه فدراســیون 
والیبال جو ناســالمی است که در ســالن های والیبال 

درشــهرهای مختلــف به وجــود آمــده و حتی خود 
فدراســیون نیز به این موضوع اذعان دارد. بارها درطول 
سال های اخیر شاهد به جنجال کشیده شدن مسابقات 
لیگ درشهرهای مختلف بودیم؛ اما جریمه و محرومیت 
فدراسیون نیز باعث نشــده که از میزان این اتفاقات کم 
شــود، بلکه هر ســال به تعداد آنها افزوده هم می شود. 
آخرین نمونه این اتفــاق نیز در بازی  هــاوش گنبد و 
شهرداری تبریز رخ داد که از پدیده سکه پرانی به صورت 
کامل رونمایی شد. درنهایت این بازی نیز با رأی کمیته 
انضباطی به سود تیم تبریزی به پایان رسید. در هرصورت 
چیزی که مشخص است، این روزها پرونده هایی که به 
کمیته انضباطی فدراســیون والیبال می رود، با افزایش 
چشمگیری نسبت به چند سال قبل مواجه بوده و حسابی 

فدراسیون را درگیر خود کرده است. 
تیم ملی در وضع اضطرار

از لیگ که بگذریم، فدراســیون نتوانســته دربخش 
تیم ملی نیز تصمیمــات منطقی ای بگیــرد و با وجود 
گذشــت 5ماه از المپیک 2016 هنــوز تیم ملی ایران 
سرمربی خود را نشناخته است. این درحالی است که اکثر 
رقبای جهانی ایران تکلیف نیمکت خود را مشخص کرده 

و درحال کار برای رقابت های مهم  سال جاری میالدی 
هستند. بعد از منتفی شدن حضور استویچف در ایران از 
نفراتی برای نشستن روی نیمکت تیم ملی ایران نام برده 
می شود که مشخصا از سرمربی قبلی یعنی رائول لوزانو 
که توسط فدراسیون کنار گذاشته شد، سطح پایین تری 
دارند. با نزدیک شدن به پایان  سال 95 تیم ملی در وضع 
اضطرار قرار گرفته و شــاید همین موضوع فدراسیون 
را مجبور کند از بین بــد و بدتر به یک گزینه نه چندان 

مناسب برسد. 
ترکاشوند:   به داورزنی گفتم بدهکاران را راه 

ندهید
محمد ترکاشوند، بازیکن سابق تیم ملی والیبال درباره 
آشفتگی لیگ برتر به »شهروند« می گوید: »متاسفانه 
بی پولی برخی تیم ها باعث شده تا مشکالت زیادی در 
روند برگزاری لیگ به وجــود بیاید. در ابتدای فصل من 
به عنوان ســرمربی صالحین به جلسه هماهنگی لیگ 
رفتم و از داورزنی خواهــش کردم تیم هایی که بدهکار 
هســتند و پول ندارند به لیگ راه ندهــد، حتی اگر به 
قیمت حذف شدن تیم خودم تمام شود. به  هرحال باید 
بازیکنانی که با این تیمها قرارداد دارند را درک کرد که در 
میانه راه دستشان خالی می ماند و تیم منحل می شود. 
منحل شدن چند تیم و بازگرداندن آنها به لیگ زیبنده 
والیبال ایران نیست چون در چند سال اخیر ما حرف های 
زیادی برای گفتن داشــتیم و زیر ذره بین رســانه های 
خارجی هســتیم.« وی همچنیــن می افزایــد:   »ما 
می توانستیم لیگ را با 8 تیم برگزار کنیم که اتفاقا کیفیت 
مسابقات هم باالتر می رفت و از این مشکالت نیز به وجود 
نمی آمد. االن مشکالت داخلی والیبال به آنسوی مرزها 
کشیده شــده و برخی از بازیکنان خارجی از باشگاه ها 
شکایت کرده اند. شاید برخی بگویند که تمرکز فدراسیون 
روی انتخاب سرمربی تیم ملی است اما این بهانه خوبی 
برای به هم ریختگی لیگ نیست. من نظرم این است حاال 
که زمان زیادی از انتخاب سرمربی والیبال گذشته، نباید 
عجله کنیم و مربی سطح پایینی را به ایران بیاوریم چون 
دراین صورت به بیراهه رفته ایم. تیم ملی ایران نیاز دارد به 
روند سابق خود بازگشته و درسطح جهانی جایگاه خود را 

حفظ کرده و حتی ارتقا دهد.«
والیبال به بیراهه نرود

رشــته ای که بعد از چند موفقیت درســطح جهان، 
خودش را الیق انتخــاب به عنوان ورزش اول کشــور 
می دانســت، حاال وضع آشــفته ای دارد و محمدرضا 
داورزنی نیز سیاست ســکوت را در پیش گرفته است. 
شاید روزی که رئیس موفق فدراسیون درسال های اخیر، 
جشن صعود به المپیک را برای اولین بار برگزار کرد، فکر 
نمی کرد چند ماه بعد در چنین وضعیتی قرار بگیرد و با 
انتقادات زیادی نسبت به عملکردش مواجه باشد. البته 
هنوز هم دیر نشــده و به نظر می رسد والیبال همچنان 
این پتانسیل را دارد که مثل سال های اخیر موفق عمل 
کند اما باید بررسی دقیقی از نقاط ضعف لیگ و تیم ملی 
صــورت بگیرد. ایــن اتفاقات زنگ خطــری برای یک 
فدراسیون موفق بوده و امیدواریم با هوشیاری مسئوالن 

والیبال به بیراهه نرود.  

شهروند|  دوباره اسم باشــگاه سیاه جامگان مشهد سروصدای 
زیادی در محافل ورزشی به راه انداخته است. اداره ورزش و جوانان 
مشهد اخیرا با ارسال پیامی به این باشگاه رسما اعالم کرده اگر تغییر 
نام ســیاه جامگان اتفاق نیفتد، مجوز برگزاری بازی بعدی تیم در 

مشهد به هیچ عنوان صادر نخواهد شد.
اجازه نمی دهند با این نام بازی کنیم

محمدرضا عباســی، مالک باشــگاه ســیاه جامگان درخصوص 
دلیل تغییر نام تیم و حواشــی به وجود آمده گفت: »متاسفانه هنوز 
نتوانستیم کمیسیون ماده 5 را برای تیم دریافت کنیم و قرار است با 
اسم پیشنهادی جدید »مشکی پوشــان بارثاوا« که به اداره ورزش و 
جوانان پیشنهاد داده ایم پیش برویم و اگر این نام تصویب شود مراحل 

دریافت مجوز نیز تکمیل خواهد شــد. ولی شما فکر می کنید اسم 
جدید نفعی برای من دارد؟ برندی که 6 ســال روی آن کار کردیم و 
حاال به روز شده و نامش شناخته شده، با دست خودمان داریم نابودش 

می کنیم، چون تهدید کرده اند اجازه نمی دهند با آن نام کار کنیم«.
پیراهن تیم مشکی و قرمز می  ماند

عباســی که این روزها با مشکالت بســیار زیادی در مدیریت 
باشگاه سیاه جامگان رو به رو است، حتی تأکید کرده که تغییر نام 

باعث نخواهد شــد که رنگ پیراهن تیم عوض شود. او عنوان کرد: 
»تا زمانی که من در تیم هستم، پیراهن تیم قرمز و مشکی خواهد 
بود و هر اسمی انتخاب شــود، نام مشکی پوشان در ابتدای آن قرار 
دارد تا همچون دهه های گذشته شعار »مشکیته« در استادیوم به 
گوش برسد«. نکته قابل تامل اینجاست که در هفته شانزدهم لیگ 
برتر سیاه جامگان باید در اصفهان مقابل ذوب آهن صف آرایی کند. 
اما در اولین بازی خانگی در نیم فصل دوم آنها در روز چهارشنبه 29 
دی ماه در مشهد میزبان پدیده هستند و داربی این شهر را باید برگزار 
کنند. به این ترتیب تا آن روز باید تکلیف نام باشگاه مشخص شده و 
اداره کل ورزش و جوانان مشهد هم مجوز و تاییدیه نام جدید را به 

فدراسیون فوتبال ارسال کرده باشد.

 حاشیه های تیم بحران زده تمامی ندارد

تهدید سیاه جامگان برای تغییر نام

روزهای ناخوشی موفق ترین رشته گروهی چند  سال اخیر ورزش

قد والیبال کوتاه شد
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بازیکن  رحمانی،  بختیار 
سابق استقالل:   15 روز 
با خودم کلنجار رفتم که آیا 
جدایی ام از استقالل به نفع 
خودم یا این تیم است یا نه. 
اما درنهایت تصمیمم را گرفتم و 
فکر کردم جدا شدن به نفع من و باشگاه  خواهد بود/ 
ده روز است درخواست رضایت نامه داده ام اما باشگاه 

هنوز تماسی نداشته  است

مدافع  رضاییان،  رامین 
پرسپولیس:    ملی پوش 
در زمان نیمکت نشــینی 
هیــچ وقــت فکــر ترک 
پرســپولیس نیفتادم/ شاید 
کسانی که نمی خواســتند برگردم 
بیرون زمین و تیم بودند/ برانکو برای پرســپولیس 
زحمت کشــیده و کی روش بــرای تیم ملی و از هر 

دونفر باید حمایت شود

جهانبخش   علیرضــا 
بازیکن تیم ملی فوتبال:   
آدم برونگرایی نیستم.سعی 
می کنم فضای شــوخی را در 
جای خودش داشته باشم و تمرکزم 
را به هیچ وجه از دست ندهم/ پروفسور سمیعی در 
هرجای دنیایی که باشــد هموطنان خودش را در 
ارجحیت قرار می دهد/ مادر من به خاطر داشتن یک 
تومور توسط ایشان درمان شد و باشگاه آلکمار هم در 

آن چند هفته سخت از من حمایت کرد

تریبون

امروز در ورزش

 هفته چهاردهم لیگ برتر بســکتبال امروز با 5 
مسابقه دنبال خواهد شد که در مهم ترین دیدار 
پتروشیمی- دانشگاه آزاد)16:00( با هم روبه رو 

می شوند.
   هفته نهم لیگ برتر هندبال در حالی امروز برگزار 
می شود که در حســاس ترین مسابقه سپاهان – 

مس کرمان به مصاف هم می روند.
 جام حذفی اسپانیا امشــب با 3 دیدار پیگیری 
خواهد شــد که در مهم ترین بازی ســویا-رئال 

مادرید)23:45( به هم مصاف می دهند. 
 میالن-تورینو)23:30( امشــب تک دیدار جام 

حذفی فوتبال ایتالیا را برگزار می کنند.
 هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال جمعه با 8 
دیدار پیگیری می شود که در حساس ترین بازی 

راه آهن-ملوان)14:00( به مصاف هم می روند.

تیتربازی

 باشــگاه فوالد بار دیگر با حضــور در کمیته 
انضباطی فدراسیون علیه سروش رفیعی شکایت 

کرد.
 نفت آبادان در اولین دیدار هفته شــانزدهم 
لیگ برتر 2 بر یک مقابل صبای قم به برتری رسید.

  کارلوس کی روش، ســرمربی تیم ملی ایران 
بعد از 2 ماه به تهران بازگشت.

   لــوکا مودریچ، هافبــک رئال مادریــد برای 
پنجمین بار به عنوان بهترین فوتبالیست ســال 

کرواسی انتخاب شد.
 مسابقه دو تیم سپیدرود رشت و فجرسپاسی 
به دلیل اعزام تیم شیرازی به مسابقات ارتش های 

جهان لغو شد.
   تیم ملی هندبال بانــوان ایران در رقابت های 

قهرمانی آسیا با چین، کره و مالدیو همگروه شد.
 آندرانیک تیموریان، هافبک ماشین سازی بعد 
از 2 هفته و با وجود شــایعه انتقال به استقالل در 

تمرین تیمش شرکت کرد.
 تعداد انگشت شــماری از هواداران استقالل 
روز گذشته مقابل وزارت ورزش حاضر شده و به 

مدیریت فعلی اعتراض کردند.
 حسین طیبی در دیدار غیرت مقابل آکتوبو 
در لیگ فوتسال قزاقستان، با به ثمر رساندن 3 گل 

باعث پیروزی تیمش شد.

مرگ خاموش فوتبالیســت باشگاه نفت|  
امیرحسین مرادی، بازیکن تیم امید نفت که به دلیل 
گازگرفتگی حدود دو هفته در بیمارستان بستری بود، 
ساعاتی پیش درگذشــت. این اتفاق درحالی افتاد که 
پزشــکان ابراز امیدواری کرده بودند مرادی به شرایط 
عادی بازگردد که متاسفانه این اتفاق نیفتاد. »شهروند« 
این ضایعه را به خانواده مرادی، فوتبال ایران و باشگاه 

نفت تسلیت می گوید.
خداحافظی پینگ پنگ باز ملی پوش|  مهران 
احدی، پینگ پنگ باز باتجربه و کهنه کار کشورمان از 
ادامه حضور در عرصه ملی خداحافظی کرد و تصمیم 
گرفت از این پس فقط در عرصه باشــگاهی به فعالیت 
خود ادامه بدهد. احدی درباره تصمیمش اظهار داشت: 
»به دلیل مشغله کاری و تحصیلی تصمیم گرفتم از این 
پس فقط در رده باشگاهی حضور داشته باشم. من عضو 
هیأت علمی دانشگاه هستم و در مقطع دکترا تحصیل 
می کنم. با توجه به این شرایط تصمیم گرفتم دیگر در 

تیم ملی نباشم تا جوانان بتوانند جای من را بگیرند.«
سیامند رحمان، نامزد دریافت جایزه الروس|  
بنیاد الروس در ویدیویی که همزمان در شــبکه های 
اجتماعی توییتر، اینســتاگرام و فیس بوک منتشــر 
شد، نام ســیامند رحمان و 5 ورزشکار به نام های ایهار 
بوکی، شــناگر اهل بالروس؛ عمرا دوراند، دونده اهل 
کوبا؛ مارسل  هاک، دونده اهل سوییس؛ صوفی یاسکو، 
شناگر نیوزیلندی و بئاتریس ماریا ویو از ایتالیا در رشته 
شمشیربازی با ویلچر را به عنوان کاندیداهای دریافت 
جایزه ورزشــی جهانی الروس اعالم کرد. این جایزه 
یکی از بزرگترین جوایز ورزشی جهان است و از میان 
برگزیدگان ادوار گذشــته این جایزه می توان به نواک 
جوکوویچ، یوســین بولت، سرنا ویلیامز و دانیل دیاس 

اشاره کرد.
اعتراض ژیمناســت  ها به بی توجهی رئیس|  
تعدادی از مربیــان، داوران و بنیان گــذار آکروباتیک 
ژیمناســتیک )آکروژیم( در نامه ای اعتــراض خود را 
نسبت به بی توجهی  سرپرست فدراسیون اعالم کردند. 
در متن نامه  اعتراض آمیز این افراد که رونوشت آن برای 
مسعود سلطانی  فر وزیر ورزش، نصراهلل سجادی معاون 
توســعه قهرمانی و همچنین کمیته ملی المپیک نیز 
ارسال شــده، به عملکرد ضعیف اسبقیان، سرپرست 
فدراسیون اشاره شده است. همچنین عنوان شده که 
تصمیمات او ژیمناستیک را به سمت نابودی برده است.

خارج از گود 

کار عجیب مسلمان

همزمان با انتشار شایعات درباره دلخوری محسن 
مسلمان از حضور ســروش رفیعی در پرسپولیس، 
همه عکس هایش با پیراهن این تیــم را از صفحه 
اینستاگرام پاک کرد. وقتی این موضوع باال گرفت و 
حتی بحث جدایی مسلمان از پرسپولیس مطرح شد 
او برای پایان دادن به این شایعات عکسی از خودش 
و طارمی با پیراهن پرســپولیس گذاشت و نوشت:   

»بهتر از پرسپولیس مگه هست؟«.

خاطرات ملی یحیی

یحیی گل محمدی سری به خاطرات قدیمی 
خود زده است. بازیکن سابق تیم ملی این عکس 
را از دوران حضورش در تیم ملی فوتبال منتشــر 
کرد. در این عکس که مربوط به ســال 82 است، 

گل محمدی را کنار پسرش امیرحسین می بینید.

رویای بازگشت به اوج

محسن فروزان بعد از این که با مسئوالن تیم خونه 
به خونه مشکل پیدا کرد با دریافت رضایت نامه اش 
به لیگ برتر برگشت و پیراهن صبا را پوشید. جالب 
اینجاســت که فروزان به تیمی پیوســته که مربی 
دروازه بانانش کریم بوســتانی است. فروزان سابقه 

همکاری با بوستانی را در تراکتور و صبا دارد.

اینستاگرام

شهروند|  این روزها فوتبال بانوان شرایط چندان خوبی ندارد. این تیم بدون 
سرمربی و برگزاری اردو روزها را گذرانده و قرار است بعد از مدتها تشکیل اردو 
دهد. با تشکیل این اردو همه شبهات درباره منحل شدن این تیم برطرف شد.

مربیان خارجی منتفی شدند
علی کفاشــیان چندی پیش مدعی شــد اراده ای برای تشکیل تیم ملی 
بانوان در فدراسیونش وجود نداشته اســت. او درباره این شایعه که آیا قرار 
است تیم ملی فوتبال بانوان منتفی می شــود گفته بود این تیم به حیاتش 
ادامه می دهد اما چون مسابقاتی در پیش نیست فعالً اردو ندارد. این ادعای 
کفاشیان وقتی ثابت شد که هیأت رئیسه فدراسیون اعضای کادر فنی تیم ملی 
را انتخاب کرد. فدراسیون برای تیم ملی بانوان گزینه خارجی مدنظر داشت 
که به دلیل عدم توافق مالی باز هم گزینه ایرانی برای تیم ملی انتخاب شد و 
مریم آزمون سرمربیگری تیم ملی را برعهده گرفت. صوفی زاده، نایب رئیس 
بانوان فدراسیون دراین باره می گوید:   »بازیکنان تیم ملی بزرگساالن درگیر 

مسابقات لیگ برتر هســتند، اکثر ملی پوشان در تیم های مطرح لیگ برتر 
فوتبال در سطح خوبی هستند و همین بازیکنان در قالب تیم ملی بزرگساالن 
اوایل آبان ماه به سوئد اعزام شــدند. در سایر رده های سنی نیز به طور مداوم 
اردوها تشکیل می شود. در رده سنی زیر 19 سال اردوها برگزار می شود و در 
رقابت ها حضور دارند و همین رده سنی در آینده تیم ملی بزرگسال را تشکیل 
خواهنــد داد. درباره مربی هم باید بگویم وقتی بــا گزینه خارجی به توافق 

نرسیدیم، سرمربی ایرانی را انتخاب کردیم«.
اردوی تیم ملی تشکیل می شود

مریم آزمون سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان نفرات جدید را به اردوی نخست 
تیم ملی دعوت کرد. اردوی جدید تیم ملی بعد از مدتها تشکیل شده و قرار 
اســت بازیکنان از روز اول بهمن در اردوی تیم ملی حاضر شوند. البته هنوز 
مسابقاتی که قرار اســت تیم ملی بانوان در آن حاضر شــود و بابت آن اردو 

تشکیل شده مشخص نیست.

انتخاب عجیب فرهمند
خبر انتخاب الهام فرهمند به عنوان برترین بازیکن غرب آسیا یکی از اخبار 
عجیب در حوزه فوتبال بانوان بــود.   صوفی زاده هم دراین باره می گوید:  »تا 
این لحظه خبری از سوی AFC به فدراسیون فوتبال اعالم نشده است ضمن 
این که مسابقات تیم فوتبال ایران مربوط به گروه مرکز و جنوب آسیا است 
و ما مسابقاتی در غرب آسیا نداریم که او بخواهد بهترین بازیکن غرب آسیا 
شود. فرهمند از بازیکنان گلزن و خوب تیم آینده سازان میهن نجف آباد است و 

امیدوارم در آینده شاهد موفقیت   او و سایر بازیکنان مطرح باشم.«

پاپاراتزی

دستگیر مدیران سایت شرط بندی
پلیس فتا هفت نفر از کســانی که هفده پایگاه 
اینترنتی شــرط بندی روی نتایج فوتبــال را در 
اســتان گیالن مدیریت می کردند بازداشت کرده 
است. طبق آمار ارایه شــده از استان گیالن، سود 
این 7 نفر در هفــده پایگاه قمار بــازی اینترنتی 
روی نتایج فوتبال 150 میلیون تومان بوده است 
و از آن جایی که تنها 5 درصــد مبالغ برد و باخت 
شده به صاحبان سایت ها می رسد، با یک حساب 
سرانگشــتی به رقم 3 میلیارد تومان می رســیم. 
یعنی در 9 ماه اول سال، فقط در همین 17 سایت 
فیلتر شده که مدیرانش دستگیر شده اند، 3 میلیارد 
تومان روی نتایج فوتبال برد و باخت شده است. این 
فقط گوشه ای از گردش مالی قمار بازها در فوتبال 
اســت که می تواند روی نتایــج بازی های فوتبال 

داخلی هم تأثیر بگذارد.

دزدی ساعت در مراسم فیفا
مراســم The Best دوشنبه شــب در زوریخ با 
حضور سرمربیان بازیکنان و بزرگان مشهور جهان 
فوتبال برگزار شد اما در این مراسم اتفاق عجیبی رخ 
داد. 6 ساعت گرانقیمت به سرقت رفت و به همین 
منظور فیفا شــکایت خود را به پلیس ارایه داد. این 
ســاعت ها که مارکHublot داشــتند، ناپدید 
شدند و تاکنون جزییات بیشتری درباره این اتفاق 
منتشر نشده است. 6 ســاعت ناپدید شده هر یک 
 93 هزار یورو ارزش داشــتند که قرار بود در مراسم

The Best بــه بهترین های ســال در بخش های 
مختلف داده شود. با ناپدید شــدن این ساعت ها، 
فیفا مجبور شــد به رونالدو )بهترین بازیکن سال( 
و دیگر برندگان ســاعت دیگری بــا مدل متفاوت 
بدهد. تحقیقات پلیس دراین باره ادامه دارد اما هنوز 

نتیجه ای درباره دزد ساعت ها به دست نیامده است.

پاشازاده، عامل آشتی  خرمگاه و رحمتی
افتتاح شعبه جدید رستوران علیرضا منصوریان 
و حضور مهدی رحمتی و خــوش و بش این دو نفر 
را می توان پایانی بر کدورت دروازه بان و ســرمربی 
استقالل دانست. البته منصوریان و رحمتی، سیاست 
مدارانــه در تمام هفته قبل، جلــوی لنز دوربین ها 
لبخند زده بودند. مشکل اصلی استقالل اما، محمد 
خرمگاه و مهدی رحمتی هستند. علیرضا منصوریان 
به عنوان سرمربی استقالل، محمد خرمگاه را یکی از 
3 دستیار برتر فوتبال ایران در کنار مجتبی حسینی 
و حمید مطهری می داند و مهدی رحمتی را بهترین 
دروازه بان ایران. سیاست او برای آشتی دادن این دو 
نفر، استفاده از یک نفر سوم بود. روز گذشته در یک 
مراسم خصوصی رحمتی و خرمگاه درنهایت آشتی 
کردند. میزبان مراســم نیز مهدی پاشازاده بود که 

ارتباط نزدیکی با منصوریان دارد. 

نامه عجیب برای پس گرفتن کرسی آسیا
 بعد از این که کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال 
امیرحسین صفرزاده، مدیر باشگاه شیمیدر تهران را 3 
ماه محروم کرد، او در گفت وگویی عجیب به شدت از 
فدراسیون انتقاد و مسائلی جدید را مطرح کرد. مدیر 
باشگاه شیمیدر تهران درباره محرومیتش بیان کرد:   
»درباره این موضوع نمی توان حرفی زد. باید سکوت 
کرد و همراه این سکوت هم خندید. پشت تمام این 
اتفاق ها یک نفر است. شخص محمود مشحون تمام 
این تصمیم ها را گرفته است. او شمشیر را برای یک 
باشــگاه خصوصی که در بسکتبال ایران یک طرفه 
سرمایه گذاری می کند از رو بسته است. به عنوان یک 
ایرانی عضو کمیته حقوقی کنفدراسیون بسکتبال 
آسیا هســتم اما دو ماه پیش آقای مشحون به فیبا 
آسیا نامه ای ارســال کرد که صفرزاده برکنار شود. 

همین اتفاق هم رخ داد.«

تیمملیفوتبالبانوانبعدازماههاسروسامانگرفت

واکنش به عدم انتخاب سرمربی خارجی

 فرزاد جعفری پس از پایان خدمت سربازی اش در 
ملوان به تیم سابقش استقالل خوزستان بازگشت.

 مسعود حسن زاده پس از فسخ رسمی قرارداد خود 
با سایپا به تیم سپاهان اصفهان پیوست.

   با اعالم مجید جاللی، آرش برهانی مهاجم پیکان 
در نیم فصل اول از این تیم جدا شد.

   تومی کوره آ،  مهاجم اسپانیایی که برای تست به 
تمرین پرسپولیس رفته بود، از سوی برانکو رد شد.

 سجاد شهباززاده، مهاجم ایرانی آالنیا اسپور ترکیه 
برای جدایی از این تیم درخواست رضایتنامه کرد.

    سامان نریمان جهان و سروش رفیعی، بازیکنان 
جدید پرســپولیس قرارداد خود را در هیأت فوتبال 

ثبت کردند.
 سرمربی استقالل روز گذشته رســما اعالم کرد 
امین حاج محمدی و میثم مجیدی از این تیم جدا 

می شوند.
 استوان یووتیچ، بازیکن مونته نگرویی اینترمیالن 

با یک قرارداد قرضی تا پایان فصل به سویا پیوست.
 مورگان اشنایدرلین،  هافبک منچستریونایتد برای 

حضور در اورتون به توافق نهایی رسید.
   هولگار بداشتوبر، مدافع بایرن مونیخ به طور قرضی 

راهی شالکه شد.

نقل و انتقاالت


